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DEPARTAMENT POśYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

Nabór ekspertów do Zespołu ds. opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju 
wolontariatu w Polsce w ramach realizacji Krajowego Planu Działania dla 

Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011 w 
Polsce. 

 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Tło  
 

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 
2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność 
Obywatelską, zwanym dalej ERW 2011. Krajowym Organem Koordynującym dla ERW 
2011 (KOK) zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), natomiast komórką 
organizacyjną odpowiedzialną za prace nad przygotowaniem i wdroŜeniem Krajowego Planu 
Działania dla ERW 2011 w Polsce (KPD ERW 2011) jest Departament PoŜytku Publicznego 
(DPP).  

ERW 2011 ma przyczynić się do zwiększenia znaczenia wolontariatu dla umacniania 
spójności społecznej. Obchody zbiegną się z 6 miesięcznym okresem sprawowania przez 
Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. 

Zmierzenie się ze zidentyfikowanymi wyzwaniami dla rozwoju wolontariatu w Polsce 
wymaga skoordynowanych wysiłków nie tylko w 2011 r., ale takŜe w perspektywie 
długofalowej. Dlatego teŜ w KPD ERW 2011 w Polsce przewidziano szereg działań 
słuŜących realizacji wyznaczonych przez Komisję Europejską (KE) celów nadrzędnych 
obchodów ERW 2011. Jednym z krajowych obszarów priorytetowych wpisujących się w 
wytyczne KE dla ERW 2011 jest Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu. W 
ramach tego obszaru przewidziano powołanie Zespołu ds. opracowania Długofalowej polityki 
w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce. Zespół będzie składać się z grupy ekspertów 
posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie trzeciego sektora, ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki wolontariatu. 

W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury naboru ekspertów do 
Zespołu redakcyjnego ds. opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju 
wolontariatu w Polsce. Zadaniem Zespołu będą prace związane m. in. z przygotowaniem i 
opracowaniem projektu dokumentu stanowiącego Długofalową politykę w zakresie rozwoju 
wolontariatu w Polsce wraz z rekomendacjami. 

  

2. Zleceniodawca  
 

 
Departament PoŜytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 
 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem zapytania jest nabór kandydatur na ekspertów do Zespołu redakcyjnego ds. 
opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce w ramach 
realizacji Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego 
Aktywność Obywatelską 2011 w Polsce.  

 

Wymagania wobec kandydatów na ekspertów: 

• wykształcenie wyŜsze; 
• praktyczne lub/i teoretyczne doświadczenie w zakresie problematyki trzeciego 

sektora, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolontariatu; 

• doświadczenie w opracowywaniu analiz, ekspertyz i dokumentów o charakterze 
programowym oraz strategicznym; 

• umiejętność pracy w zespole; 

• dyspozycyjność umoŜliwiająca współpracę z innymi członkami Zespołu poza 
posiedzeniami (takŜe w formie elektronicznej). 

Zakres obowiązków eksperta: 

• udział w posiedzeniach Zespołu przy obecności na min. 4 spotkaniach (wstępnie 
planowanych jest 6 posiedzeń); 

• udział w przygotowaniu przez Zespół załoŜeń do dokumentu, jego struktury oraz 
prezentowanie podczas posiedzeń postępów w pracy nad konkretnymi obszarami w 
postaci rozdziałów, ich fragmentów itp.; 

• udział w opracowaniu i zredagowaniu końcowego dokumentu stanowiącego 
propozycję Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce wraz z 
rekomendacjami; 

• współpraca z DPP sprawującym nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu. 

Zakres zadań w ramach pełnionych przez eksperta obowiązków: 

• przegląd i analiza przepisów prawnych, rozwiązań systemowych, dokumentów o 
charakterze programowym oraz strategicznym w Polsce, a takŜe w innych państwach 
członkowskich UE oraz w wybranych krajach na całym świecie; 

• analiza dostępnych opracowań i wyników badań naukowych prowadzonych w 
obszarach obejmujących tematykę wolontariatu; 

• analiza umiejscowienia zagadnień wolontariatu w nauce i oświacie (np. prawo 
oświatowe, edukacja wolontariuszy, edukacja poprzez wolontariat, wykorzystanie 
systemu bolońskiego w szkolnictwie wyŜszym) oraz w sporcie i kulturze; 

• zapewnienie spójności proponowanych rozwiązań z istniejącymi dokumentami o 
charakterze strategicznym m. in. dotyczącymi obszarów rozwoju kapitału ludzkiego, 
społecznego, edukacji oraz rynku pracy; a takŜe w stosunku do innych strategii 
zintegrowanych określających kluczowe obszary rozwoju Polski do 2020 roku. 
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W składzie Zespołu przewiduje się takŜe obecność przedstawicieli Biura Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS oraz innych urzędów, w zakresie kompetencji 
których mieści się tematyka wolontariatu. Podczas pierwszego spotkania członkowie Zespołu 
dokonają wyboru Przewodniczącego. Do kompetencji Przewodniczącego naleŜeć będzie 
koordynacja prac Zespołu, w tym koordynacja prac nad dokumentem oraz zawartymi w nim 
rekomendacjami. 

Wybór ekspertów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń.  

BliŜsze informacje związane z terminem oraz lokalizacją pierwszego posiedzenia, a takŜe z 
harmonogramem posiedzeń i prac Zespołu zostaną przekazane w późniejszym okresie. 

Departament PoŜytku Publicznego wypłaca ekwiwalent pienięŜny za udział w pracach panelu. 

Przed przystąpieniem do składania ofert wskazane jest zapoznanie się z m. in. z KPD ERW 
2011 dostępnym pod adresem: 
www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/PD_ERW_2011_KSE.pdf. 

 

4. Termin realizacji zadania 

Departament PoŜytku Publicznego zobowiąŜe Wykonawcę do udziału w pracach Zespołu ds. 
opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce w okresie od 
stycznia do lipca 2011 r.  
 

5. Oferta 
 
Podmiot powinien złoŜyć ofertę zawierającą: 

� CV wraz z wykazem publikacji; 

6. Termin składania ofert 
 
Oferty naleŜy przesłać na adres Departamentu PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„Zespół ds. Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce” oraz w wersji 
elektronicznej na adres e-mail: kamil.bobek@mpips.gov.pl w terminie do dnia 21 listopada 
2010 r. (decyduje data wpływu). 
 

8. Kontakt 

 
Wszelkich informacji udziela Pan Kamil Bobek: 
e-mail: kamil.bobek@mpips.gov.pl, tel.: 22 693–48–00 
 
Informacje na temat obchodów ERW 2011 dostępne są na stronie internetowej Departamentu 
PoŜytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl w zakładce „Wolontariat” oraz na stronie 
internetowej www.eyvolunteering.eu/. 


